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عمليات الجي�ش والمقاومة مقدّ مة لهجوم وا�سع على القلمون حتى جرود عر�سال

5

ظهور «الن�صرة» العلني خالل �صفقة التبادل �ش ّكل فر�صة لحزب اهلل
محمد حمية
بعد تحرير العسكريين الذين كانوا مخطوفين لدى تنظيم «جبهة النصرة»،
عاد الوضع األمني في جرود القلمون وعرسال إلى الواجهة ،فكيف هو الوضع
األمني على هذه الجبهة؟ هل تغيّرت قواعد االشتباك؟ وهل عمليات القصف
التي يقوم بها الجيش اللبناني والعمليات الميدانية لحزب الله في الجرود ،تهميد
عجلت صفقة التبادل الحسم أم أن بعض بنود التسوية
لحسم هذه الجبهة؟ وهل ّ
سيعيق ذلك؟
مضي يوم واحد على إنجاز صفقة التبادل في األول من الشهر الحالي،
بعد
ّ
بدأ الجيش اللبناني عمليات القصف المدفعي المكثّفة على مواقع المسلحين في
موجها ً استهدف آلية لـ«داعش» في
الجرود ،كان أبرزها إطالق الجيش صاروخا ً ّ
منطقة خربة داود ـ جرود رأس بعلبك ،نتج عنه تدمير اآللية وقتل أربعة مسلحين
ميداني في التنظيم هو أبو جاسم فليطي .بينما ن ّفذ حزب الله عددا ً
من بينهم قائد
ّ

من العمليات الميدانية واألمنية ض ّد مجموعات مسلحة من تنظي َمي «داعش»
و«النصرة» ،كان آخرها استهدافه القاضي الشرعي في «داعش» في القلمون
أبو عبد الله عامر في جرود رأس بعلبك عبر تفجير موكبه بعبوة زرعها مقاتلو
الحزب .وعلى إثر مقتله ،ولدى محاولة عناصر من «داعش» سحب جثته ،تم
تفجير عبوة ثانية ما أدّى إلى مقتل عدد من المسلحين وجرح آخرين.
ال هدنة مع المسلحين ،وال مناطق آمنة أو امتيازات بعد صفقة التبادل في
ملف العسكريين المخطوفين ،ال بل أكد الجيش بنيران مدفعيته وحزب الله
بعملياته الميدانية في عمق مواقع المسلحين في الجرود ،أن الحرب لم تتوقف،
وهي مستمرة ،كما لم تتغير قواعد االشتباك أو اللعبة بعد تحرير العسكريين.
أما توقيت حسم هذه الجبهة فيبقى بيد المسؤولين عنها .وحتى ذلك الحين،
فإن أل َفي مسلّح من تنظي َمي «داعش» و«النصرة» سيبقون متحصنين في
والتوجه
الجبال واألودية .ومع حلول فصل الشتاء سيسعون إلى تنفيذ خرق ما
ّ
شرقا ً لإلغارة على قارة ،وغربا ً للتغلغل في الداخل اللبناني .لكنهم محاصرون

الجيش يقصف مواقع المسلحين في جرود عرسال

العروض االستكشافية

أمني لـ«البناء» أن ما جرى في جرود
أكد مصدر
ّ
عرسال خالل صفقة التبادل كان في إطار العروض
االستكشافية العسكرية والقوة العددية التي حاولت
«النصرة» إظهارها على أرض الواقع الميداني.
وق��ال��ت م��ص��ادر معنية ل��ـ«ال��ب��ن��اء» :انتشر
المسلّحون بإشراف مباشر من أمير «النصرة»
في القلمون أبو مالك التلي ،الذي اتخذ من إحدى
الشقق في عرسال غرفة عمليات لقبض خمسين
مليون دوالر ومغازلة الجهة السياسية الداعمة
على بعد أمتار من واقعة الصفقة .إال أن ذلك لعب
في غير مصلحة التنظيم ،فإظهار مخزون القوة
العسكرية الميدانية كان فرصة لحزب الله إلحصاء
عديد «النصرة» ومعاونيهم من العراسلة ونقاط
تموضعهم التي ال تتجاوز الكيلومترات الخمسين،
وعدد المغاور والكهوف التي تم ّكن حزب الله في ما
بعد من اختراقها ،وهذا ما أظهرته عمليات المقاومة
التي استهدفت ع��ددا ً من القياديين اإلرهابيين
وأردتهم قتلى .كما أن المقاومة أصبحت على عل ٍم
ودراية كاملين بتحركات عناصر «النصرة» وقادتها
وخط سيرهم ،والخطط األمنية والعسكرية لديهم.

بين الجرود والقلمون

تضيف المصادر :ما جرى في جرود عرسال من
استهداف المقاومة مسلّحي «النصرة» المترافق مع
استهداف الجيش اللبناني المتتالية لهم ،وتكبيدهم
خسائر ب����األرواح وال��ع��ت��اد ،أم��ر ل��م يكن ضمن
عمليات ك ّر وف ّر ،بل هو مدروس وبدقة من المقاومة
والجيش .وتتابع المصادر :استهداف سالح الجو
الروسي بعض مواقع «النصرة» و«داع��ش» ،أمر
يدخل في إطار عمل عسكري واسع بدأت معالمه
تظهر كمقدّمة لعمل عسكري ب�� ّري وج�� ّوي واسع
في القلمون وصوال ً إلى كامل جرود عرسال .ووفق
م��ص��ادر ميدانية م��ن القلمون ،ف��إن هناك غرفة
عمليات ثالثية مشتركة ،قوامها الجيش السوري
والمقاومة وال��روس .الخرائط الميدانية لألهداف
ُوض��ع��ت ،وت��وزي��ع مصادر النار ونوعيتها على
أهبة االستعداد ،بالتوازي مع سالح الج ّو الروسي
والسوري .وتلفت المصادر إلى أنّ مواقع «النصرة»
و«داع��ش» من مخازن أسلحة ومعسكرات تدريب
والمغاور والكهوف جرى تحديدها وتم مسحها ب ّرا ً
وجواً .وبدأت أولى معالم االستهداف منذ الساعات
الـ 24الماضية .وأكدت المصادر أن عملية المقاومة
النوعية التي أدّت إلى مقتل أبي فراس الجبة في
ج��رود عرسال ،وال��غ��ارات الج ّوية الروسية قبل
ساعات على مواقع في تلك المنطقة ،واستهداف
الجيش مواقع «جبهة النصرة» في الجرود ،جزء
م��ن استطالع بالنار يمهّد لبدء مرحلة جديدة
م��ن التعامل العسكري واألم��ن��ي م��ع التنظيمات
اإلرهابية في المنطقة عبر وتيرة متصاعدة ستنتهي
باستئصال تلك المجموعات بالقوة من الجرود
اللبنانية ،وستكون بعيدة عن سياسة الترحيل عبر
تسويات سياسية ،كما جرى مؤخراً.
وتضيف المصادر :الخطة التي اعتمدها حزب
ومنسقة جيداً ،إذ
الله مع المسلحين كانت مدروسة
ّ
إنه أصبح من الجهة السورية يحاصر المسلحين،
بينما م��ن الجهة اللبنانية يحاصرهم الجيش
اللبناني .فحزب الله يتقدّم نحوهم ويهاجمهم،
بينما الجيش يمنعهم من اختراق الحدود والتسلل
طوق محكم.
ويصدّههم بالنار ،فأصبحوا في
ٍ

الواقع

بعد شهر ونصف الشهر تقريبا ً على انطالق
المعركة في القلمون ،فقدت «جبهة النصرة» 70
في المئة من قوتها العسكرية ،وخسرت مراكزها
األساسية ومراكز قيادتها التي كانت تشرف على
مناطق القلمون الغربي وتقع على الجبال العالية.
وأصبحت مناطق سيطرة «النصرة» مقتصرة على
بقعة جغرافية وعرة غالبيتها من األودي��ة ،وتمتد
على مساحة  50كيلومترا مربعا ً من جرود عرسال.
وعديد المسلحين ال يتجاوز  ،120بينما مسلّحو
«داع���ش» ال يتجاوز عددهم  ،470مع ف��ارق في
عمليات التحشيد التي تتخذ طابع الفرادة لديهم.
وجهها ح��زب الله
وم��ع الضربة األخيرة التي ّ

وخياراتهم محدودة ،إما الموت أو االنسحاب ضمن شروط إلى داخل األراضي
السورية.
يمكن وضع ما يحصل على الحدود اللبنانية ـ السورية من عمليات عسكرية
وأمنية في إطار المناوشات وحرب المواقع مع التنظيمات المسلحة ،واختبار
كل طرف للطرف اآلخر .لكن هذه العمليات ستزيد أيضا ً من حصار المسلحين
والتضييق عليهم وتمهيد الظروف الميدانية لش ّن هجوم حاسم على المسلحين
وإنهاء هذه الظاهرة في الجرود.
المقاومة أصبحت على عل ٍم ودراية كاملين بتح ّركات عناصر «النصرة»
وقادتها وخط سيرهم ،والخطط األمنية والعسكرية لديهم .كما أن استهداف
سالح الج ّو الروسي َ
بعض مواقع «النصرة» و«داعش» ،أمر يدخل في إطار عمل
عسكري واسع بدأت معالمه تظهر كمقدّمة لعمل عسكري ب ّري وج ّوي واسع
في القلمون وصوالً إلى كامل جرود عرسال ،بحسب ما قالت مصادر أمنية
لـ«البناء».

في ظل التوتر األمني على الحدود اللبنانية ـ السورية ،أعلنت السعودية عن
تشكيل تحالف إسالمي يض ّم  34دولة بقيادة سعودية لمكافحة تنظيم «داعش»
وأعلنت أيضا ً انضمام لبنان إلى هذا التحالف ،على رغم الشكوك التي تدور
حول هذه الخطوة السعودية المفاجئة .هل سيستفيد لبنان من انضمامه إلى هذا
التحالف للقضاء على ظاهرة اإلرهاب الذي يحتل جزءا ً من أراضيه في عرسال
وجرودها؟
ال ش ّك في أن الدولة تقاعست عن اتخاذ قرار تحرير البلدة منذ احتاللها من
علني على أطراف عرسال .كما امتنعت الدولة
قبل المسلحين الذين ظهروا بشكل ّ
عن التنسيق مع سورية بشك ٍل رسمي ومن االستفادة من القدرات الروسية
وامتنعت عن التنسيق العلني مع المقاومة العتبارات طائفية ،وامتنعت عن تزويد
الجيش بما يحتاج إليه من قدرات عسكرية .فهل لهذه الدولة أن تقتنص فرصة
مشاركتها في التحالف اإلسالمي الجديد لتحرير أراضيها من اإلرهابيين؟

حزب الله يقصف مواقع المسلحين في جرود القلمون
إل��ى «ال��ن��ص��رة» وال��ت��ي كانت قاصمة وش��دي��دة،
جعلها (النصرة) ُتفاجَ أ بق ّوة حزب الله وسرعة
تقدّمه ودقة إصابته األهداف ،وفق مصادر ّ
مطلعة
لـ«البناء» .ورأت المصادر أن بدء عمليات التحرير
للقلمون ستشكل ضربة قاصمة لقوى التحالف
الداعم لهذه المجموعات.

أسباب العمليات

وأك���دت م��ص��ادر عسكرية لـ«البناء» أن لهذه
الضربات والعمليات العسكرية ثالثة أسباب،
األول هو نوع من التأكيد من الجيش وحزب الله
بواسطة النار على أنه لم يحصل اتفاق أو هدنة وال
مراكز آمنة وخطوط مفتوحة أو أي امتيازات أمنية
وعسكرية للمسلحين على هذه الجبهة كما قيل في
اإلع�لام بعد صفقة تبادل العسكريين بين الدولة
اللبنانية و«جبهة النصرة» .ثانياً ،ضرورة حصار
هذه الجبهة تمهيدا ً لحسمها في التوقيت المناسب
ألن التراخي على جبهة القلمون سيؤدي إلى دخول
المسلحين إلى منطقة الزبداني لنصرة المسلحين
المحاصرين فيها بعد التسوية األخيرة ،وبالتالي
يؤثر سلبا ً على حسم الزبداني كلياً .الثالث ،يتمثل
في محاوالت المسلحين مع حلول فصل الشتاء
الدخول إلى المناطق الدافئة أي إلى بعض القرى
اللبنانية البقاعية وعلى رأسها عرسال والفاكهة
ورأس بعلبك .لذلك ،يحاول الجيش والمقاومة
ردع المسلحين وإبقاءهم في ال��ج��رود ،أم��ا قرار
حسم الجبهة فيبقى رهن تقديرات المسؤولين عن
الجبهة.
وأكدت المصادر أن وضع المسلحين قبل صفقة
التبادل لم يختلف كثيرا ً من الناحيتين العسكرية
واألمنية عما ه��و بعد الصفقة .ال ب��ل أنّ عملية
التبادل هذه خدمت المسلحين إعالمياً ،لكن ملف
العسكريين المخطوفين لم ينته بل هناك أسرى
لبنانيون موجودون لدى تنظيم «داع��ش» ،وعلى
رغم اإلنجاز ال��ذي حققه األم��ن العام ،لكن القرار
السياسي كان في مكان آخر واستفادت «النصرة»
من ذلك لتحقيق مكسب إعالمي يخدم صورتها في
الخارج ومشروعها في المنطقة.

وتتحدث المصادر عن َ
ألفي مسلح من تنظيمَي
متحصنين ف��ي الجبال
«داع����ش» و«ال��ن��ص��رة»
ّ
واألودي����ة ،لكنهم م��ح��اص��رون وال خ��ي��ارات لهم،
إما الموت أو االنسحاب ضمن ش��روط إلى شمال
سورية.

خريطة االنت�شار

االستراتيجية الجديدة

وأك��د الخبير العسكري واالستراتيجي العميد
الدكتور أمين حطيط في حديث إلى «البناء» أن
االستراتيجية الجديدة المعتمدة لتطهير األرض
السورية من اإلرهابيين أدّت إلى فتح جبهة القلمون
وجرود عرسال مجدّداً ،حيث يتواجد في الجرود
إرهابي ،ويسعى هؤالء مع حلول فصل
أكثر من ألف
ّ
التوجه شرقا ً لإلغارة على بلدة قارة،
الشتاء إلى
ّ
وغربا ً للتغلغل في الداخل اللبناني .لكن القوى
المدافِعة في سورية ولبنان أظهرت يقظة واتخذت
ّ
يعطل على اإلرهابيين
ق���رارا ً بالمواجهة بشك ٍل
سعيهم وسلوكهم.
وأضاف العميد حطيط أنه إذا كان تطهير األرض
على الجهة السورية ممكنا ً لناحية تو ّفر القدرات
النارية والعسكرية ،فإن السؤال الكبير هو ما يتصل
بالجانب اللبناني وبعرسال وجرودها تحديداً .إذ
إن الدولة أحجمت عن اتخاذ قرار بتحرير البلدة
على رغم ظهور المسلحين ،وامتنعت عن التنسيق
مع سورية بشك ٍل رسمي ومن االستفادة من القدرات
الروسية وامتنعت عن التنسيق العلني مع المقاومة
العتبارات طائفية ،وامتنعت عن تزويد الجيش بما
يحتاج إليه من قدرات عسكرية.
واعتبر حطيط أن كل ذلك يقود إلى أن الجرح
من عرسال إلى رأس بعلبك سيبقى مفتوحاً ،وأن
العبء المباشر ستتقاسمه قوى المقاومة من دون
التوصل إلى إغالق هذا الملف .وبالتالي سيكون
على ه��ذه ال��ق��وى استعمال ق��درات��ه��ا العسكرية
المتو ّفرة لمنع تسلل هذه المجموعات ،وه��ذا ما
يفسر القصف المدفعي الذي يقوم به الجيش بدقة
ّ
وفعالية ،والعمليات الميدانية المحكمة التي تقوم
بها المقاومة.

عبد القادر

حطيط

متح�صنون في الجبال والأودية
�ألفا م�س ّلح
ّ
ومحا�صرون وخياراتهم محدودة
حرب المواقع

وأكد الخبير العسكري العميد نزار عبد القادر
لـ«البناء» أن ما يحصل على الحدود اللبنانية ـ
السورية من عمليات عسكرية يقوم بها الجيش
اللبناني وح��زب الله ،تأتي في إط��ار المناوشات
وحرب المواقع مع التنظيمات المسلحة ،واختبار
كل ط��رف الطرف اآلخ��ر وإثبات الوجود في هذه
المنطقة والحفاظ على مناطق النفوذ ،وال أبعاد
عسكرية أو استراتيجية لها.
واستبعد عبد القادر أيّ خرق للمسلحين داخل

مناطق لبنانية أو قيام الجيش اللبناني وحزب
الله بعملية عسكرية واسعة على المسلحين في
القلمون وعرسال ،بل ما يقومون به مجرد تحذيرات
للمسلحين لمنعهم من التمدّد وال��ق��دوم باتجاه
األراضي اللبنانية.
وأوض��ح عبد ال��ق��ادر أن المواجهة العسكرية
تختلف عن العمليات اإلرهابية ،فقد تكون لدى
المجموعات المسلحة النيّة واإلمكانية لشن عمليات
إرهابية على عد ٍد من مواقع أو مراكز مدنية أو أمنية
أو إعالمية ودينية لحزب الله أو أهداف مدنية أو
مراكز عسكرية للجيش اللبناني ،لكن ذلك سيدفع

تش ّكل ج��رود عرسال م�لاذا ً إلرهابيّي
«ال��ن��ص��رة» و«داع����ش» ،ف��األول��ى تسيطر
على نحو  50كليومترا ً مربعا ،وفي المقابل
يسيطر «داعش» على نحو  220كيلومترا ً
من جغرافية الجرود .أما في وسط القلمون
الغربي ،فينتشر مسلّحو «جبهة النصرة»
وفصائل «المعارضة السورية» األخ��رى
على مساحة  320كيلومترا ً مربعا ً من
الجهة الجنوبية في القلمون ،بينما ينتشر
تنظيم «داع����ش» ف��ي الجهة الشمالية،
ويسيطر على  280كيلومترا ً مربعاً .مع
األخذ باالعتبار عمليات التناقص من هذه
المساحات مع ب��دء العمليات العسكرية
التي تش ّنها المقاومة وتسيطر على عدد من
هذه المساحات.
الجيش والحزب إل��ى أقصى درج��ات االستنفار،
واإلس���راع ف��ي ات��خ��اذ ق��رار مهاجمة اإلرهابيين،
وبالتالي حسم جبهة القلمون ـ ع��رس��ال .لذلك،
تدرك المجموعات المسلحة أن ال أهداف عمالنية
أو استراتيجية في لبنان ،بل أن أيّ عملية إرهابية
ستصب بغير حسابها.
ّ
وأضاف عبد القادر :حزب الله في األصل يقاتل
في عمق القلمون وص��وال ً إلى الزبداني إلى محور
دمشق ـ حمص .كما أن الجيش اللبناني اتخذ كامل
اإلجراءات الميدانية لحماية المنطقة وص ّد أيّ هجوم
للمسلحين ،لكن ال خطط عسكرية لدى الجيش أو
لدى حزب الله لشنّ عملية عسكرية على الجرود
من أجل إنهاء المسلحين في جرود عرسال ،بل أن
لبنان اتخذ قرارا ً بعدم التدخل في األزمة السورية
والنأي بالنفس.

تحالف في إطار التنسيق

وع��ن كيفية استفادة لبنان من مشاركته في
التحالف السعودي ض ّد تنظيم «داع��ش» لتحرير
أرضه ،لفت إلى أن لبنان بحالة حرب مع اإلرهاب
منذ م��ع��ارك نهر ال��ب��ارد .والتحالف السعودي
ض ّد «داع��ش» يأتي في إط��ار تنسيقي بمعنى أن
تتساعد ال��دول في تبادل المعلومات العسكرية
واالستخبارية ،وال يعني أن هذا التحالف سيفتح
جبهة جديدة مع اإلرهاب في سورية.
واستبعد عبد القادر أيّ تعاون بين لبنان ودول
التحالف السعودي أو تل ّقيه مساعدات للجيش
لضرب اإلرهاب على حدوده وإنهاء ظاهرة اإلرهاب
في عرسال.

ثغرات التحالف

وتحدّثت مصادر عسكرية لـ«البناء» عن ثغرات
عدّة موجودة في التحالف السعودي المعلن ض ّد
مكافحة اإلره��اب ،أولها عدم مشاركة األردن وهي
دولة مهدّدة من تنظيم «داعش» ومعنية بمكافحة
اإلره����اب .وت��س��اءل��ت ال��م��ص��ادر :ه��ل تقبل مصر
االنضواء تحت قيادة السعودية العالم العربي وأن
تكون نقطة الجذب للعالم اإلسالمي؟ مصر لن تقبل
بذلك ال بمعيار الكفاءة وال القدرة وال الموقع ،وثمة
دول كثيرة أيضا ً غير مصر لن تقبل باالنضواء تحت
قيادة السعودية.
شكلي وليس
وأضافت المصادر :هذا التحالف
ّ
ج��دّي��اً ،إن��ه ع��ب��ارة ع��ن تجميع أس��م��اء دول على
الطريقة األميركية ال سيما أن بعض الدول ال عالقة
لها بمكافحة اإلرهاب.
وتخ ّوفت المصادر من أن يستخدم هذا التحالف
أوال ً للتغطية على هزيمة السعودية في اليمن،
وللتدخل في سورية ثانياً ،ألن النوايا السعودية
غير عقالنية وليست إيجابية ،خصوصا ً أنها كررت
مرارا ً أن على الرئيس بشار األسد أن يرحل سلميا ً
أو بالقوة .لذلك لن تقدّم السعودية أي جديد من
الناحية العسكرية من تحالفها هذا.

